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ABSTRACT 
The purpose of this essay is to see if the Swedish nationalist party 

”Sverigedemokraterna” use religion  rhetorically in their paper SD-Kuriren, and if so, 

then how? The method used to examine this is called rhetorical analysis. Furthermore, the 

theory to explore how religion is used rhetorical is Said's Orientalism. 

The results show that religion is used rhetorically in the articles. Islam is explained 

from our point of view in the west, and not their own. Islam becomes a religion that is far 

away from what the Swedish culture is like, and also a religion that is violent and 

irrational compared to the Swedish culture, but also other religions, such as Judaism. 

Also, religion is used rhetorically to show that Islam is the opposite in relation to 

Christianity and Judaism.  

 

Keywords: Religion, The swedish nationalist party ”Sverigedemokraterna”, 
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1. Bakgrund 
Intresset för den här undersökningen uppstod av Sverigedemokraternas partiledare Jimmy 

Åkessons debattartikel i Aftonbladet den 19 oktober 2009 där rubriken löd ”Muslimerna 

är vårt största utländska hot”.1 Vidare i artikeln kan läsaren finna hur Åkesson gör 

jämförelser mellan islam och kristendomen där kristendomen framställs som en mer 

accepterad religion än islam på grund av dess anpassning till Upplysningens ideal: 

 

 Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel 
gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på 
våldsanvändning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget 
allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den 
muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.2 

 
 Jimmy Åkesson dementerade i debatten som sedan följde det som stod i artikeln, och 

menade att Aftonbladet hade förvrängt hans artikel.3 Åkesson menar dock trots sitt 

avståndstagande i ett nummer av SD-kuriren att artikeln bidragit till att SD:s medlemmar 

ökat med 15 % på tre dagar efter dess publicering. Vidare menar Åkesson att artikeln 

även skapat en efterlängtad debatt om islamiseringen.4 Då Åkesson, kommenterar sin 

artikel i efterhand på det här sättet i deras partibundna medlemstidning SD-kuriren, tolkar 

jag som att innehållet, är något SD ställer sig bakom. Hursomhelst väckte det som stod i 

artikeln angående islam och kristendom ett intresse hos mig såsom huruvida religion 

används som ett retoriskt redskap inom SD.5 

Min undersökning blir dessutom intressant i ljuset av hur religionen fått en 

framskjuten roll i samhällsdebatten. Exempel på detta är hur kristendomen åter igen fått 

en framskjuten plats i de nya läroplanerna, och kristendomen har ofta varit den religion 

som använts retoriskt som ett uttryck för samhällets, inkluderande skolans, värdegrund. 

 

                                                 
1 Åkesson. 2009. "Muslimerna är vårt största utländska hot". Aftonbladet 
2 Åkesson. 2009. "Muslimerna är vårt största utländska hot". Aftonbladet 
3 Kinnunen. 2009 "Aftonbladet förvränger min debattartikel" Newsmill 

4 Åkesson. SD-kuriren nr 85 sid. 3 
5  Härefter kommer Sverigedemokraternas förkortning av partiets namn SD att användas i uppsatsen. 
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2. Syfte och problemformulering 
Syftet med den här uppsatsen är att visa hur religion används retoriskt inom SD.6 

Utgångsmaterialet är SD-kuriren, vilket är den medlemstidning partiet ger ut och vidare 

presenteras utförligare i kapitlet avgränsning och material. Fokus i medlemstidningen 

ligger ofta på islam vilket inte kom som en överraskning för mig, då ett av kraven inom 

SD:s partiprogram är att stoppa islamiseringen av det svenska samhället.7 Till en början 

tänkte jag undersöka hur islam framställs, men bestämde mig sedan för att lyfta 

undersökningen till en högre nivå och se till hur även andra religioner används retoriskt. 

Syftet är alltså inte att se hur islam framställs i artiklar i SD-kuriren, utan att se till hur 

religion används retoriskt i den. Detta leder till följande frågeställningar: 

 

1. Används religion retoriskt av SD? Om svaret på den frågan blir ja leder det till 

den andra frågan som den här undersökningen vill ge svar på. 

2. Hur används religion retoriskt av SD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Se ”religion som symbol” i kapitel 5 för vad som åsyftas med religion i denna uppsats 
7  Sverigedemokraterna. 2010. Valmanifest 
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3. Teoretiskt ramverk 
Det här kapitlet beskriver den teori som valts för att möjliggöra analysen av de resultat 

vilka senare presenteras. Valet av teori faller samman med min vetenskapliga 

utgångspunkt vilken är socialkonstruktivistisk med en poststrukturalistisk ansats. 

Socialkonstruktivism utgår från att den mänskliga verkligheten är något som konstrueras 

människor emellan.8 Detta innebär exempelvis att texter och diskurser skapar 

verkligheten och inbegriper makt. Vidare är poststrukturalistens främsta mål att blottlägga 

dessa maktförhållanden.9 Därav intar jag en kritisk grundhållning och forskningsansats, 

vilket får konsekvenser för mitt val av teori. Denna teori är orientalismen såsom Edward 

Said, professor i engelskspråkig litteratur, i sin bok Orientalism (2004), beskriver den. 

 

3.1 Orientalism 
Enligt Said är Orienten något som är påhittat, skapat, av Västvärlden. Vidare innebär 

detta att både Väst och Orienten sålunda är konstruerade kategorier. Orientalismen är 

något som bidragit till uppdelningen mellan öst/väst, vi/de, eller som överhuvudtaget 

skapat motsatspar på liknande sätt.10 Följande citat av Said får visa på vad han syftar på 

med termen orientalism: 

 

Orientalism är den sammanfattande term som jag använt för att beskriva 
Västerlandets sätt att närma sig Orienten. Orientalism är den disciplin genom vilken 
man systematiskt närmade sig (och fortfarande närmar sig) Orienten som 
studiematerial, som ämne för upptäckter och praktik. Men därtill har jag använt ordet 
som en beteckning på det urval av drömmar, bilder och ordval som är tillgängliga för 
envar som försökt tala om det som ligger öster om skiljelinjen.11 
 

Orientalism är därmed något som innefattar vårat sätt att beskriva de andra,12dessa andra 

är då något som skiljer sig helt ifrån oss enligt orientalisten.13  

                                                 
8  Furseth & Repstad.2005:81 
9  Carette.2010:274-275 
10  Said.2004:64-65 
11  Said.2004 :154 
12  Med ord såsom vi, oss, vårat, de andra , dem syftar jag och Said på att Västerlandet (kristendomen) och 
Orienten (islam)  är skapade kategorier, med ett dynamiskt förhållande till varandra. 
13  Said.2004 :183 
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Islam är något som Said ger exempel på som har blivit orientalistens motsatspart. Han 

ger en hård, men därmed inte nödvändigtvis osann, bild av hur västerlänningar 

avhumaniserat de andra, bland annat araber och muslimer. Vi blir de riktiga människorna 

definierat utifrån dem:  

 

En vit västerlänning ur medelklassen tror att det är hans mänskliga rättighet att inte 
bara styra den icke-vita världen utan att till och med äga den, just på grund att den 
definitionsmässigt inte är fullt så mänsklig som ”vi” är.14 

 

Kanske borde Orientalismens strukturer och tankegångar minskat eller försvunnit nu 

på 2000-talet, men detta är något som Said avvisar. Orientalismen är ett resultat av det 

som utforskats av orientalisterna under lång tid, skrivits ner i resehandböcker, lärosatser 

och många andra betydelsefulla akademiska verk. Detta innebär enligt Said att 

Orientalismen har en oerhörd kraft som har blivit en integrerad del i det västerländska 

tänkandet.15 

 Said beskriver något han namnger den islaminriktade Orientalismen, där islam står 

gentemot dess överhöghet kristendomen enligt Orientalismen. Kristendomen blir således 

vi och islam de.16 Said lägger här fram en intressant tes om hur orientalisten ser sig som 

den som förklarar islam bäst. Islam blir därmed inget som förklaras inifrån, utan utifrån 

orientalisternas synsätt. Said menar vidare att enligt orientalistens åsikt så har inte islam 

den självinsikt som det krävs för att definiera sig, utan istället ser orientalisten det som 

sin uppgift att säga sanningen om islam. Detta är inte något som bara karaktäriserar den 

islaminriktade Orientalismen, utan ett grunddrag i hela orientalistens sätt att se på de 

andra, orientalerna. 17  

 

 

3.2 Kritik av Saids Orientalism 
Jag är medveten om den kritik som finns gällande Said, men ser ändå hans teori om 
                                                 
14  Said.2004:199 
15  Said.2004:319 
16  Said.2004:394 
17  Said.2004:419 
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Orientalismen som mycket användbar, intressant och högst aktuell idag. Hans kritiker 

anklagar honom bland annat för att ge en alldeles för homogen bild gällande 

kolonialmakterna. Denna kritik innebär att Said skulle behandla dessa på liknande sätt 

som han kritiserat dem för gällande Orientalismen, det vill säga inte gjort någon 

åtskillnad mellan dem. Vidare kritik som Said fått handlar om att de koloniserade i hans 

texter oftast fått en bild som oförmögna att ta egna beslut, eller att säga emot 

kolonialmakterna.18 Said möter den kritik med att han beklagar den homogenisering som 

skett angående Orientalismen, men trots detta har Orientalismen resulterat i att gamla 

skildringar om exempelvis Afrika inte längre är godtagbara då de inte stämmer, utan nya 

studier har varit ett måste.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
18  Eriksson, Eriksson, Thörn. 2005:21 
19  Eriksson, Eriksson, Thörn. 2005:262-263 
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4. Tidigare forskning 
Syftet med det här kapitlet är att visa vad som undersökts inom tidigare forskning 

angående SD och religion. Därmed sammanfattas det som skrivits inom detta 

forskningsområde, hur de gått tillväga, samt deras resultat. Detta för att skildra 

diskrepanser från denna undersökning men även för att påvisa möjligheterna att föra 

diskussionerna vidare.  

 

4.1 Lipponen om Sverigedemokraterna och religion  
 Förhållandet mellan SD och religion har tidigare undersökts av Sami Lipponen, 

doktorand i religionsvetenskap sedan 2001. Detta finner man i hans avhandling Nationens 

sista försvarare- en religionsvetenskaplig studie av neonationalistisk samhällssyn och 

livstolkning i Sverige (2004) samt Lipponens artikel ”Sverigedemokraterna- nationalism 

och religion i den politiska periferin” (2007) som ingår i antologin Makt, kultur och 

kontroll över invandrares villkor- Multidimensionella perspektiv på strukturell 

diskriminering i Sverige (2007). I sin första text undersöker Lipponen SD som ett 

neonationalistiskt parti,20 samt hur deras förhållande till religion ser ut. Hans 

frågeställning lyder i denna text: ” Vad är det som motiverar den nationalistiska ideologin 

i dagens pluralistiska situation och varför vinner ett nationalistiskt parti som 

Sverigedemokraterna anhängare i dagens Sverige?”21 Lipponen har använt symbolanalys 

som metod för att besvara sin frågeställning, och undersöker förhållandet mellan SD och 

religion i sina texter. Undersökningen grundar sig på intervjuer av aktiva medlemmar 

inom partiet. Det Lipponens resultat visar är hur det finns en stark koppling mellan SD 

och den lutherska konfessionen.22  

 

 

                                                 
20  Lipponens definition av neonationalism: ” en nutida politiskt orienterad nationalistisk aktivism, vars 
mål är att skapa en förnyad nationalstat genom att återuppliva ett samhällstillstånd som har existerat 
tidigare och som de engagerade uppfattar som etniskt och kulturellt homogent” (Lipponen. 2004:33). 
21  Lipponen.2004:20 
22  Lipponen.2007:378 
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4.2 Gerle om Sverigedemokraterna och deras retoriska budskap 
Den nyaste undersökning jag funnit angående relationen mellan SD och religion är i 

boken Farlig förenkling-Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och 

Humanisterna (2010) av Elisabeth Gerle, etikforskare vid Svenska kyrkans 

forskningsenhet och adj. professor i etik vid Uppsala universitet. Gerle undersöker 

retoriken i SD:s budskap och dess förhållande till religion genom att analysera och 

jämföra Sverigedemokraternas motioner till kyrkomötena med deras egna 

principprogram, SD-kuriren och artiklar från andra tidningsdebatter.  

Gerle har använt sig av en hermeneutisk text- och diskursanalys där hon tittat på vissa 

begrepp som används i dessa texter. Hon finner att SD knyter an till kristendomen med 

avsikt att utestänga andra religiösa trosställningar. Gerle menar här att de använder sig av 

religionen för att nå ut med sin politik. I Gerles bok förekommer även en jämförelse med 

intresseföreningen Humanisterna, där hon dock finner att religion här används på motsatt 

vis. Enligt Gerle förnekar Humanisterna någon betydelse av religion, medan SD bejakar 

det.23 

 

4.3 Muslimer i blickfånget av Clara Blidmo 
 I en C-uppsats i statsvetenskap undersöker författaren Clara Blidmo hur islam framställs 

i SD-kuriren under åren 2003-2008. Blidmo har vidare ställt upp olika diskurser hon 

funnit om islam i dessa tidningar, men även gjort en jämförelse mellan artiklar från 2003 

och 2008 med betoning på huruvida det har skett någon skillnad på hur islam framställs. 

Blidmo menar att det sker en minskning av antalet artiklar som berör islam och muslimsk 

kultur under perioden. De diskurser som hon bland annat finner i artiklarna är: ”Islam 

som motsats till det svenska samhället”, ”Islam som ett hot”, ” Fanatism och 

kulturrelativism”, ”Kritik av det politiska finrummet och rapportering av brott”.24   

 

 

                                                 
23 Gerle.2010:188 
24 Blidmo.2008:11-18. Se rubriker på dessa sidor i vilka dessa diskurser redovisas. 
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4.4 Hur skiljer sig tidigare forskning från denna uppsats? 
Varken Lipponens eller Blidmos forskning har belyst hur religion används retoriskt inom 

SD, vilket gör att deras forskning skiljer sig från denna uppsats. Vidare finner jag 

Lipponens resultat gällande SD och deras starka koppling till den lutherska konfessionen 

intressant och relevant för min tolkning av hur SD använder religion retoriskt i SD-

kuriren. Blidmo har å andra sidan fokuserat på hur islam används inom SD-kuriren, 

medan jag valt att se till hur även annan religion används inom SD-kuriren - detta sett ur 

ett retoriskt perspektiv. 

Gällande Gerles forskning så har vi det retoriska perspektivet gemensamt då vi 

undersökt SD. Trots detta ser jag min undersökning som ett nytt bidrag till forskningen, 

eller ett komplement, då vi valt olika material samt olika metoder för att nå våra resultat. 

Gerle har inte utgått från SD-Kuriren utan tillägnas en liten del i hennes bok, samt att jag 

har valt att göra en retorikanalys där jag granskar argument ur ett retorikanalytiskt 

perspektiv. Detta gör att min undersökning således ger ett annat perspektiv än Gerles.  
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5. Metod: Kritisk retorikanalys 
Den metod som valts för den här undersökningen är kritisk retorikanalys, vilket förklaras 

i första delen i kapitlet. Därpå definieras innebörden av symboler i en egen del, då 

symboler fyller en viktig funktion inom retorikanalysen. I tredje delen ges en definition 

om vad religion syftar till i denna uppsats, samt en beskrivning av retorikanalysens 

tillämpning i den här uppsatsen. Denna del följs av den retoriska analysmodell som 

använts då jag bearbetat materialet. Vidare motiveras valet av denna metod i femte delen 

av kapitlet. Ur ett självkritiskt perspektiv avslutas denna del med en motivering till varför 

valet av metod inte blev diskursanalys som kanske lämpat sig väl tillsammans med min 

poststrukturalistiska ansats och val av teori. 

 

5.1 Vad är retorikanalys? 
Som metod för att kunna bearbeta det här materialet har jag valt att göra en kritisk 

retorikanalys. Jag har utgått från retorikläraren Maria Karlberg och Brigitte Mral, 

professor i kommunikationsvetenskap, och deras beskrivning av retorikanalys i boken 

Heder och påverkan (1998). Vidare har även Bo Renberg som undervisar i praktisk 

retorik gjort en beskrivning av denna metod i boken Retorik-analys- En introduktion 

(2007). Ytterligare litteratur som använts för denna metod är professor Sonja K Foss 

beskrivning av kritisk retorikanalys i boken Rhetorical Criticism (2009).  

Retorikanalys är den benämning som Karlberg och Mral använder då de syftar på 

retorik som vetenskap. I retorikanalysen görs en tolkning utifrån ens egna syften och 

förförståelse. Retorikanalysen är således inte endast beskrivande eller empirisk, utan är 

även värderande.25 Då retorikanalysen alltid är kritisk till sin natur, enligt Karlberg och 

Mral, anser jag att valet faller väl ut med en kritisk hållning gentemot maktstrukturer och 

sociala konstruktioner. Jag kommer således att söka efter vissa retoriska argument i 

artiklarna i SD-kuriren som knyter an till religion.26 

Retorikanalysen är sedd utifrån den som mottar budskap från ett tal eller en text. Den 

                                                 
25 Karlberg & Mral.1998:12 
26 Karlberg & Mral.1998:13 
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som analyserar retoriken i ett tal eller en text använder sig enligt Renberg av samma 

verktyg som den som håller i talet eller skriver texten, dock ur ett motsatt perspektiv. 

Dessutom är den kritiska aspekten inom retorikanalysen central vilket påpekades 

tidigare.27 
 

5.2 Religion och symbol  
 Retorik anses, enligt Karlberg och Mral, innefatta varje situation där någon slags 

övertygelse äger rum. Vidare finns det olika definitioner av retorik, varav en av 

definitionerna som Karlbeg och Mral beskriver lyder ”Alla de sätt som människor 

använder för att påverka varandras tänkande och beteende genom ett strategiskt bruk av 

symboler”.28  Symbolen är ett tecken med flera betydelser. För att bättre kunna förklara 

vad en symbol innebär kan det vara bra att använda sig av semiotiken, läran om tecknen. 

Inom semiotiken skiljer man på tecknets två komponenter signifikant och signifikat. 

Signifikanten är den ljudliga, skriftliga och bildliga uttrycket, medan signifikat speglar 

den mentala bilden hos tecknet. Hos symboler finns det också två sidor, innehållet och 

den mentala bilden, vidare kan symbolen ses som ett flertydigt tecken.29 Symbolen är en 

mänsklig konstruktion och det finns därmed ingen naturlig förklaring att symbolen 

refererar till det den gör, utan det är människan som ger symbolen dess betydelse.30 En 

katt heter katt på grund av att människan valt att kalla den det, med det finns inget som 

direkt kopplar den till det lilla djuret med päls som säger ”mjau”, förutom att människan 

bestämt det. Foss menar att människan använder olika symboler för att kunna 

kommunicera med varandra, och retorikens syfte är just att kommunicera.31 

I SD-kuriren kommer jag således att titta efter symboler i form av ord som har 

anknytning till religion och hur de används retoriskt. Jag har en förförståelse om SD:s 

förhållande till kristendomen genom tidigare forskning av bland annat Lipponen, Blidmo 

och Gerle. Som jag nämnde tidigare påverkar det här min neutrala ståndpunkt, vilket är 

                                                 
27 Renberg.2007:9 
28 Karlberg & Mral.1998:10 
29 Gilhus & Mikaelsson.2003:125-127 
30 Foss.2009:4 
31 Foss.2009:3 
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en del av retorikanalysens principer. I en retorikanalys ser man inte endast till delarna 

utan till hela kontexten. Då jag bearbetar materialet utifrån ett retorikanalytiskt perspektiv 

måste jag se till vilken textgenre texten tillhör, vem texten vänder sig till, vem är det som 

skrivit texten.32 Jag ser dock inget intresse att ta reda på vem personen i fråga är som 

skrivit dessa artiklar, utan utgår ifrån att de som skrivit artiklarna i SD-kuriren är 

Sverigedemokrater. 

Med religion syftar jag inte till religion som fenomen, utan som poststrukturalist och 

socialkonstruktivist utgår jag från hur symbolen religion används retoriskt. Därför har jag 

valt att söka efter symboler som konnoterar religion.Vidare är dessa symboler styrda av 

min teoretiska utgångspunkt såsom Saids teori om hur islam framställs gentemot 

kristendomen, men även vad Lipponens forskning visar angående detta.  

Exempelvis är dessa ord: Islam, muslim, islamisering, kristen, tradition, moské, kyrka 

och slöja. Då Lipponens forskning visar att SD sätter den lutherska tron som en bärare av 

svensk kultur samt att Sverige som nation grundar sig på den lutherska konfessionen, har 

jag även sökt efter orden kultur och tradition.33 

 

5.3 Analysmodell: Logos-, pathos- och ethosargument 
Retorikanalysen som metod har hjälpt mig att göra en närläsning av artiklarna i SD-

kuriren på så sätt att den kan utgöra en modell då man undersöker retoriska texter. Den 

här modellen innebär att jag i undersökningen ställt upp olika argument som jag funnit i 

artiklarna och delat upp de i logos-, ethos-, och pathosargment, vilket är något Karlberg 

och Mral rekommenderar samt även Renberg.34 Vidare förklarar de vad logos, ethos och 

pathos innebär: 

 

• Logosargumenten omfattar mestadels kontrollerbar fakta som argument för att 

övertyga läsaren, det vill säga något som talar till läsarens förnuft.  

• Ethosargumenten däremot hänvisar till auktoritet av något slag. Detta kan vara en 
                                                 
32 Karlberg & Mral.1998:19 
 
33 Lipponen.2007:290 
34 Karlberg & Mral.1998:16 jfr. Renberg.2007:26-29 
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text som till exempel Bibeln. Oftast är ethosargumenten därför något som gärna 

inte anses ska ifrågasättas av läsaren, utan argumentet ska tala för sig själv på 

grund av dess auktoritet. 

• Pathosargumenten är däremot argument som talar till mottagarens känslor på 

något sätt. Detta kan vara till exempel känslor som ingiver hopp, skada, 

rättigheter och skyldigheter eller något som helt enkelt är till nytta för 

samhället.35 Renberg påpekar att det är pathosargument som vanligtvis används 

inom politisk retorik i ett manipulativt syfte.36 

 

För att finna argumenten i artiklarna måste jag enligt Renberg finna tesen i artikeln. Tesen 

är det budskap som förmedlaren vill att mottagaren ska ta till sig.37 Vad är det skribenten 

vill få fram i artikeln? Jag har därmed letat efter skribenternas teser i artiklarna. Vidare 

har jag letat efter de argument skribenten använda i artikeln för att stödja  dessa teser, 

samt om dessa är logos-, pathos-, eller ethosargument. 

 

 

5.4 Val av metod 
En anledning till att jag valt just retorikanalys som metod är hur den fungerar bra ihop 

med mitt val av teori. Karlberg och Mral menar att det finns inte någon självklar teori 

som går ihop med retorikanalysen utan den går att kombinera med flera metoder och 

teorier. Det skall dock understrykas att den inte alltid är att föredra. Karlberg och Mral 

menar att forskningsfrågan får avgöra huruvida retorikanalysen är den metod som kan 

passa bäst.38 Jag har valt den här metoden för att mitt syfte med den här undersökningen, 

som redan angetts men tåls att upprepas, är att se till hur religion används retoriskt inom 

Sverigedemokraterna. Då jag använt retorikanalysen som metod för att finna mina 

resultat, har jag valt teorier som hjälpt mig att tolka hur de används retoriskt i artiklarna. 

Detta är även något som Karlberg och Mral ger som förslag på hur retorikanalysen kan 
                                                 
35  Karlberg & Mral.1998:40-43 jfr Renberg.2007:26-29 
36  Renberg. 2007:36 
37  Renberg. 2007:30 
38  Renberg. 2007:16-17 
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användas, att hitta teorier som hjälper mig i min retoriska tolkning.39   

Diskursanalys hade kunnat vara den metod jag valt då min kritiska utgångspunkt samt 

teoretiska ramverk grundar sig på poststrukturalistiska tankar. Detta är dock något som 

Blidmo redan undersökt i sin uppsats, och mitt syfte med denna undersökning är snarare 

att undersöka den retoriska användningen av religion.40 Syftet är därmed inte att ställa 

upp diskurser om islam, och därför var retorikanalysen ett bättre val som metod för denna 

undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
39  Renberg. 2007:17 
40  Blidmo. 2008:2. Jag återkommer till Blidmos uppsats i delen tidigare forskning. 
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6. Material och urval 
I det här kapitlet presenteras valet av material för den här uppsatsen, för att slutligen 

motivera avgränsning och urval. 

 

6.1 Material- SD-kuriren 2010 
Det material jag har använt för att kunna göra den här undersökningen är SD-kuriren. 

Anledningen till att jag valt SD-kuriren som material är att det är SD:s egna officiella 

medlemstidning. Tidningen är avsedd för SD:s medlemmar, och därav borde artiklarna ge 

en bild av vad de står för, samt vad de anser vara viktigt för medlemmarna att ta del av. 

SD-kuriren har funnits ända sedan 1988 då partiet bildades, men med dåvarande namnet 

Sverige-kuriren.41 Tidningen går numera inte att läsa via webben, såvida du inte är 

medlem. Jag kontaktade därför Sverigedemokraterna via mail angående en förfrågan om 

de kunde skicka en årgång av SD-kuriren från år 2010, vilket de gick med på. 

 

6.2 Urval 
Som rubriken till den här uppsatsen visar är det endast SD-kuriren under valåret 2010 

som undersökts. Anledningen till detta urval är att jag inte vill undersöka artiklar skrivna 

om eller av SD i andra tidningar än deras egna, detta på grund av att jag inte med 

säkerhet kan veta om det som skrivits ändrats i publikationen. Ytterligare anledningar till 

att endast använda sig av 2010 års publikationer är Åkessons uttalanden från tidigare 

nämnd debattartikel om att han kommer att göra allt han kan för att stoppa trenden av 

islams påverkan på Sverige under just valåret.42 Valet resulterade sedan i att SD tog sig in 

i riksdagen med 5,7 % av rösterna, vilket är ytterligare en motivering till denna 

avgränsning. Antalet tidningar som publicerades under 2010 av SD-kuriren är fem 

stycken varav två är specialnummer inför riksdagsvalet 2010, en före och efter valet. 

I kapitlet om metod påpekas det att jag letar efter vissa ord i artiklarna med religiösa 

anknytningar för att på så vis välja ut vilka artiklar som ska analyseras. En ytterligare 
                                                 
41  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
 
42  Åkesson.2009 
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avgränsning är dock nödvändig då många av artiklarna innehåller dessa ord. Denna 

avgränsning är personinriktad. Detta innebär att bland de artiklar där dessa ord finns med, 

väljs artiklar ut skrivna av chefsredaktören, den ansvarige utgivaren samt partiledaren 

Jimmy Åkesson. Urvalet motiveras av Åkessons position inom partiet, samt av de andras 

roll i tidningens publikation. Det ska dock betonas att personerna i sig inte är av intresse i 

min analys, utan endast är av vikt i urvalet av det mest relevanta materialet. Risken med 

denna urvalsmetod är att många intressanta artiklar för den här uppsatsen därmed inte 

belyses, men urvalet är nödvändigt på grund av begränsningar i tid och sidutrymme. 
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7. Sverigedemokraterna  
I det här kapitlet presenteras SD:s egna historiska överblick, samt några av de frågor de 

driver inom deras principprogram. Slutligen presenteras en beskrivning av partiet utifrån 

Expos granskning av partiet.43 Anledningen till valet av referenser är att det är viktigt att 

såväl partiets egen framställning såsom utifrån kommande tolkningar framkommer.   

Expos granskning representerar således motpolen av SD:s egna framställning, aktuella 

referenser är alltså inte objektiva. SD är vidare inte ett parti som forskats utifrån ett 

objektivt synsätt i så stor omfattning, vilket innebar svårigheter i att finna oberoende 

fakta om SD. Mycket information om SD är därför skriven av Expo eller 

författare/skribenter som är medlemmar i Expo. Även tidigare forskning och artiklar i 

mångt och mycket hänvisat till dessa källor. Det finns alltså ett källkritiskt problem med 

avseende på SD:s historia, varför jag väljer att framställa den från två motsatta 

perspektiv. 

 

7.1 Sverigedemokraternas beskrivning 
I riksdagsvalet år 2010 fick SD 5,7 % av rösterna, och detta innebär att SD numera är ett 

parti i riksdagen.44 Som parti har SD funnits sedan 1988 och de beskriver sig själva som 

ett demokratiskt nationalistiskt parti. Vidare ser de sig inte som varken ett höger- eller 

vänsterparti, utan någonstans mittemellan. Ett av deras största fokus inom deras 

principprogram är att de ställer sig emot den invandringspolitik som Sverige har, vilken 

de tycker är alltför vid. De menar vidare att den viktigaste faktorn i ett samhälle bör 

bygga på den gemensamma identiteten, den nationella principen; principen om en stat, en 

nation. De skriver att de inte vill att invandringen ska stoppas helt, men för invandrare i 

Sverige gäller assimilering eller återvandring till deras forna hemland. I 

principprogrammet kan man även finna hur det anses vara viktigt att förvalta det 

                                                 
43  Expo är en tidsskrift som ges ut av stiftelsen Expo. Expo är, enligt de själva, partipolitiskt obunden och 
grundades för att motverka extremhögerns framväxt i samhället. De vill värna mot rasism och antisemitism 
i samhället (Expos hemsida). 
44  Valmyndigheten 2010 
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kulturella arvet och hur Sverige ska förbli Sverige, folkhemmet som de refererar till.45  

SD betonar också i sitt partiprogram att de tar avstånd från diskriminering av människor 

då det kommer till etnicitet, ras, kön, religion och politik.46  

När partiet bildades valåret 1988 och gick till val bedrev de kampanjer runt om i 

landet. Bäst gick kampanjen i Vårgårda där partiet var 17 röster ifrån att få mandat. 

Under de följande åren protesterade partiet mot en ny flyktinganläggning i Kimstad,  

bedrev kampanj mot flyktingars möbelbidrag samt fick kritik för att vara vilja 

återupprätta den så kallade ”svenska nationalandan”.47 Under valkampanjen 1991 kunde 

partiet skönja mer framgångar än tidigare. De skriver själva att de blev sammankopplade 

med extremistorganisationer samma år av Expo.48 

 Efter valåret 1994 fick partiet stora skulder, då de satsade mycket pengar i valet, 

partiet hamnade därmed i en kris och därmed försvann många av partiets medlemmar. 

Under de följande åren knöt partiet band med liknade partier utomlands. Partiet började 

nu etablera sig på internet med bland annat sin egen hemsida. Det togs nu även ett beslut 

om att det måste städas upp inom partiet, det vill säga rensa ut medlemmar, samt krav på 

medlemmarnas uppförande och klädsel.49 Vad denna klädsel innefattade är dock inte 

något som förtäljs av SD själva. 

Det är under valet 1998 som partiet börjar skönja framgångar på riktigt. 1999 ställer 

partiet upp valet till Europaparlamentet, där de blev det största partiet utanför riksdagen. 

Följande år väljs Jimmy Åkesson till partiets förbundsordförande.50  

2001 hålls ett kyrkoval, och det är här partiet menar att deras största valframgång kan 

skönjas hittills. De startat bland annat ett nytt förbund, Fädernas kyrka. Samma år menar 

partiet att de på allvar börjar med att försöka få bort extremistiska tendenser inom partiet. 

Vidare resulterar detta att ett annat parti bildas, Nationaldemokraterna, av bland annat 

                                                 
45  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
 
46 Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
47 Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
 
48  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
49  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
50  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
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före detta Sverigedemokrater.51 

I riksdagsvalet 2002 blev SD det största partiet utanför riksdagen med 76 300 röster.52   

Året efter var det folkomröstning om EMU. SD bedrev en kampanj, Försvara kronan, 

emot EMU tillsammans med andra organisationer och partier som exempelvis Skånes väl 

och Framstegspartiet. Då valet resulterade i att Sverige inte inträdde i EMU, menar 

Sverigedemokraterna att deras kampanj var något som bidrog till det.53 

Det följande året var det val till Europaparlamentet och SD ökade märkbart från 

föregående val till Europaparlamentet 1999. Detta val resulterade i att partiet fick 28 303 

röster vilket motsvarar 1,13 %. Partiet menar att de bedrev den största valrörelsen i deras 

historia. Samma år resulterade i att partiet blev uppdelat i 13 distrikt.54 

2005 blev Jimmy Åkesson ny partiledare. Dessförinnan hade Mikael Jansson som 

partiets ledare i tio år. Samma år hölls kyrkoval, och även detta år ställde partiet upp i 

valet. De bedrev en omfattande valrörelse vilket resulterade i att partiet fick 1,7%  vilket 

motsvarar fyra mandat i Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Vidare fick partiet 

även mandat i sju stift samt och åtta församlingar.55 

Valåret 2006 var det år då Muhammedteckningarna publicerades i danska 

Jyllandsposten. Uppståndelsen kring teckningarna gjorde att Sverigedemokraterna valde 

att starta en teckningstävling för att, enligt de själva, stödja yttrande- och tryckfriheten. 

Detta resulterade i att partiets hemsidor stängdes ner. Samma år enades partiet om att byta 

deras partisymbol, en blågul fackla, till blåsippan vilken är deras nuvarande 

partisymbol.56  

SD:s valförberedelse var enligt dem själva omfattande. De skickade exempelvis ut 

valsedlar till alla hem, valtidningar skickades till ett stort antal hushåll. Valet resulterade i 

att Sverigedemokraterna fortfarande blev det största partiet utanför riksdagen med 2,9 % i 

riksdagsvalet, samt 280 kommunala mandat.57 

                                                 
51  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
52  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
53  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
54  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
55  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
56  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
57  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
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Följande år menar SD att Åkesson fick sitt stora genombrott inom medierna. Han 

ställde upp i många TV-debatter, Sverigedemokraternas riksårsmöte sändes av SVT24. 

Samma riksårsmöte stötte på problem då de inte fick någon lokal att hålla mötet i. 

Slutligen hölls mötet i Karlskrona.58 År 2008 firade SD tjugo år, och samma år visade 

opinionssiffrorna att partiet låg nära fyra procentspärren, och senare under året hade 

siffrorna stigit till 5,5 %.59 

Följande år, 2009, hölls val till Europaparlamentet samt kyrkovalet. Inom valet till 

Europaparlamentet ökade SD från 1,1 % i föregående val till 3,3 % detta valet. Partiet 

ökade inte lika märkbart inom kyrkovalet, dock en ökning.60 2009 var även det år då 

Åkessons omdiskuterade debattartikel i Aftonbladet gällande islamiseringen av det 

svenska samhället publicerades. Vidare menar SD att det var efter denna artikel som 

siffrorna i opinionsmätningarna ökade ytterligare, och mycket tydde på att SD skulle få 

en plats i riksdagen.61  

Hur det sedan gick i riksdagsvalet år 2010, vilket inte torde ha undgått någon, är den 

att Sverigedemokraterna nu är ett parti inom riksdagen. 

 

7.2 Expos beskrivning av Sverigedemokratrena 
Här presenteras Expos historiska beskrivning av SD. De skribenter inom Expo som står 

bakom denna information är Mikael Blomquist och Mikael Ekman som har skrivit 

artikeln ”SD år för år”.62 Annan information om SD från Expo är hämtad från Expos 

skribenter David Poohl och Mikael Ekman ur deras bok Ut ur skuggan:en kritisk 

granskning av Sverigedemokraterna.63 Händelser som presenterades i föregående del 

kommer att upprepas, fast utifrån Expos perspektiv. Vidare kommer även andra händelser 

i SD:s historia att belysas som inte nämns av partiet själva. 

Då SD bildades 1988, menar Blomquist och Ekman att det var föregående 

Sverigepartiet som samlats för ett möte, av den anledningen att bilda ett nytt parti. Vidare 
                                                 
58  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
59  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
60  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
61  Sverigedemokraterna. 2010. Sverigedemokraternas hemsida 
62  Blomquist & Ekman. u.å. 
63  Ekman & Poohl.2010. 
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var de som grundade SD medlemmar från BSS, Bevara Sverige Svenskt, samt att andra 

medlemmar hade anknytning till det gamla nazistpartiet Nordiska Rikspartiet. Blomquist 

och Ekman hävdar vidare att de som sedan blev medlemmar i SD var anhängare av andra 

nazistpartier.64  SD fick, enligt Blomquist och Ekman, inspiration till sin partisymbol den 

brinnande facklan från den engelska nazistiska organisationen National Front. Deras 

flagga var också en fackla, men med den brittiska flaggan jämfört med SD:s svenska.65 

Blomquist och Ekmans beskrivning av partiet ger många exempel på medlemmar med 

nazistiska åsikter, hur bland annat skinnskallar med militärkläder fått prägla en stor del av 

partiets medlemmar, men även hur nazistiska segerhälsningar varit vanligt vid olika 

manifestationer.66 Fler exempel är hur två stycken tidigare styrelseledamot år 1992 dök 

upp i militärbyxor vid ett 1 maj tal av Gudrun Schyman. Det visade sig att dessa 

medlemmar bar handgranater, och blev gripna av polisen.67 Blomquist och Ekman 

beskriver hur SDU, Sverigedemokratisk Ungdom som bildades 1993 har kopplingar till 

nazismen. Bland annat är det att SDU:s första ordförande, Robert Vestlund, numera en av 

de som står bakom den nazistiska hemsidan Info-14. Vidare hävdar Blomquist och 

Ekman att många av SDU:s medlemmar senare blivit ledare för andra nazistgrupper.68 

1995 skedde det dock förändringar inom partiet gällande nazistiska anknytningar. 

Mikael Jansson valdes till partiordförande och han hade inte någon bakgrund i nazistiska 

eller rasistiska grupper. Det var denne ordförande som ville få bort klädsel såsom 

uniform, vilket fortfarande var vanligt vid möten. Detta ledde sedan till förbud av 

uniform vid deras möten.69 Följande år präglades av dåliga rykten för SD och partiet 

fortsatte att kopplas samman med nazistiska grupper såsom NationalSocialistisk Front 

(NSF).70 Exempelvis samlades ledande sverigedemokrater ihop med medlemmar från 

NSF i en hyllning av Karl X12.71   

 1998 var det valår och SD fick finansiellt stöd av franska partiet Front National. Detta 
                                                 
64  Blomquist & Ekman. u.å:16 
65  Blomquist & Ekman. u.å:16 
66  Blomquist & Ekman. u.å:16-18 
67  Blomquist & Ekman. u.å:17 
68  Blomquist & Ekman. u.å:17 
69  Blomquist & Ekman. u.å:18 
70  Fortsättningsvis benämnt NSF 
71  Blomquist & Ekman. u.å:18 

20 



innebar att SD kunde ha en mycket omfattande valkampanj där bland annat 200 000 

valfoldrar delades ut till hem runt om i Sverige. Dessa valfoldrar omfattade hela 24 sidor 

och valet resulterade i att SD fick fler än 20 000 röster.72 Följande år var det val till 

Europaparlamentet, och samma år avslöjade Expo att SD samarbetat med ett nätverk vid 

namn Euro-Nat. Detta nätverk, Blomquist och Ekman, består av olika högerextrema och 

fascistiska grupper.73 Detta innebar en kris för SD, men som fick problem med att helt 

dra sig ur detta samarbete. Anledningen till detta problem var deras tidigare finansiella 

stöd av Front National, som var en av de grupper i Euro-Nat. Lösningen blev att 

Sverigedemokratisk Ungdom fick överta medlemskapet till Euro-Nat.74 

År 2000 var ytterligare ett år då SD försökte rensa bort nazistiska och rasistiska 

kopplingar med partiet. Detta innebar bland annat att Jimmy Åkesson tog över rollen som 

ordförande i partiet och att föregående ordförande, Jimmy Windenskog avgick. 

Anledningen till avgången var att Windenskog uttalat sig grovt rasistiskt i ett 

telefonsamtal.75 Följande år fortsätter partiet att utesluta medlemmar med rasistiska och 

nazistiska kopplingar, vilket leder till en splittring inom partiet. Detta resulterar även i att 

före detta medlemmar bildar partiet Nationaldemokraterna. Blomquist och Ekman 

beskriver detta parti som mycket rasistiskt samt nämner att de driver invandringsfrågan 

än hårdare än SD.76 Vidare hävdar de dock att även om SD försökt att kasta ut 

medlemmar med nazistiska kopplingar så visade det sig året efter hur SD hade flera 

medlemmar med nazistisk bakgrund, samt att SD erhållit finansiellt stöd av en belgisk 

antisemit.77 Hursomhelst resulterade detta valår i att SD gick framåt, och fick hela 49 

kommunala mandat i 29 kommuner. Denna framgång höll dock inte i sig länge, utan 

redan nästa år började gå sämre för partiet. Många av medlemmarna hoppade av på grund 

av splittring och missnöje inom partiet.78 Detta vände till nästa valår 2006, året efter att 

Jimmy Åkesson trätt in som ny partiledare för partiet. Valkampanjen blev den största 

                                                 
72  Blomquist & Ekman. u.å:18 
73  Blomquist & Ekman. u.å:18 
74  Blomquist & Ekman. u.å:18 
75  Blomquist & Ekman. u.å:18 
76  Blomquist & Ekman. u.å:19 
77  Blomquist & Ekman. u.å:19 
78  Blomquist & Ekman. u.å:19 
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dittills, men SD tog sig ändå inte över fyra procentspärren utan hamnade på 2,93% i 

riksdagsvalet.79  

I samband med SD:s tjugoårsjubileum, 2008, ska Åkesson ha uttalats sig lite 

skämtsamt om att  partiet egentligen inte borde fira de tjugo gångna åren, utan istället ta 

avstånd från de åren och blicka framåt. Åkesson ska också ha sagt att så drastiska 

behöver de inte vara, utan att det finns mycket som de kan vara stolta över under de tjugo 

åren som gått. Ekman och Poohl beskriver hur SD menar att de rensat bort allt som har 

med nazistiska åsikter att göra och hur de är ett parti bestående av hederliga svenskar som 

värnar om sitt land och demokrati. Ekman och Poohl dementerar dock denna beskrivning 

och menar att SD inte är ett nazistiskt parti, men det har funnits en acceptans mot 

nazistiska uttryck som de försökt undangömma. Vidare hävdar Ekman och Poohl att: ” 

Sverigedemokraterna har inte gjort upp med sin historia. De ljuger om den.”80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79  Blomquist & Ekman. u.å :19 
80  Ekman & Poohl:144 
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8. Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultaten av det jag funnit i SD-kuriren, angående hur 

religion används retoriskt. Jag har utgått utifrån den analysmodell som presenterades i 

metodkapitlet, vilken rekommenderas av Mral & Kralberg och även Renberg. Detta 

innebär att jag har letat efter tesen eller teserna i artiklarna, och där efter vilka argument 

som finns för att stödja dessa. Vidare delas dessa argument upp i logos, ethos och pathos. 

Jag låter även artiklarnas originalrubriker stå som underrubriker i presentation av 

resultatet, samt presenteras artiklarna i den följd de är publicerade. 

 

”Jimmy Åkesson önskar gott nytt valår”81 

 I denna artikel, skriven av Åkesson, är symbolerna med anknytning till religion 

kyrkovalet samt islamisering. Tesen som Åkesson driver i denna artikel är att visa på hur 

SD gjort framsteg under 2009 samt vilka händelser vilka bidragit till detta.  Åkesson 

lyfter här särskilt fram tre händelser: kyrkovalet, muhammedkonflikten samt 

debattartikeln i Aftonbladet. Åkesson poängterar i samband med kyrkovalet att resultatet 

påverkades av lågt valdeltagande bland deras väljare men att partiet ändå gått framåt samt 

är ett parti att räkna med på denna punkt ”Ändå gick vi tydligt framåt, vilket bekräftar att 

vi numera är en etablerad kraft att räkna med inom Svenska kyrkan”82 

I fråga om muhammedkonflikten 2006 menar Åkesson att det var här som partiet fick 

sitt stora mediala genombrott. Partiledaren hänvisar slutligen till den tredje och sista 

händelse vilket bidragit till partiets framgångar, han påpekar: 

 

Min debattartikel om islamisering i Aftonbladet gav upphov till efterlängtad debatt. 
Locket lyftes och plötsligt hade vi flyttat fram våra positioner tillräckligt mycket för 
att få liv i diskussionen om hur regeringen kan och ska se ut efter valet.83 

 

 Händelserna kyrkovalet och debattartikeln från Aftonbladet i artikeln är de så kallade 

logosargument Åkesson använder då han vill visa på vad som bidragit till SD:s framsteg 
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samt kommer vara deras väg in i riksdagen. 

  

”Slaget om muslimerna”84 

I denna artikel skriver den ansvarige utgivaren om ett dokumentärprogram, ”Slaget om 

muslimerna” med samma namn.85 Symbolerna med anknytning till religion i artikeln är 

muslimerna, islam samt islamisering. I artikeln är skribentens tes att visa hur muslimer är 

en, för att citera skribenten ”speciell grupp” med ”speciella behov” (skribenten har själv 

satt citationstecken kring detta).86 Det är för skribenten en tydlig utveckling i Sverige, 

vilket således måste stoppas ”Våra riksdagspartier spelar i själva verket med i detta spel, 

vilket framkommer med tydlighet i dokumentären. Och detta är ett farligt spel.”87 

Argumenten till denna tes är hämtade från den dokumentären som skribenten hänvisar 

till. I dokumentären citeras en muslimsk författare till boken Att förstå islam och 

skribenten väljer att hämta ett argument därifrån vilken går ut på att islam är 

allomfattande och att detta gäller den såväl ekonomiska, politiska, moraliska samt andliga 

dimensionen. Här används ett så kallat ethosargument då skribenten hämtar sitt argument 

från en källa som kommer från en muslim och därmed vill styrka sin tes på så sätt. 

Argumenten kan även ses som pathosargument då skribenten menar att islamiseringen är 

farlig. Vidare hämtar skribenten även här ethosargument för att islamisering skulle vara 

farligt från dokumentären. Exempel på detta är hur Koranen inte kan ifrågasättas.88 

Skribenten menar sedan att det finns självklara anledningar att frukta detta och använder 

ytterligare ett pathosargument: ”Muhammed var för den som inte visste detta, en 

härförare, mördare och rövare, med ett otal liv på sitt samvete.”89 

 

”Maktsymboler för islam i Europa”90 

 I denna artikel, skriven av chefsredaktören, finns symbolerna islam, minaret, moské, 
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kyrka, kristna samt dhimmis.  Artikelns tes är bland annat att visa på hur minareter är en 

maktsymbol som borde förbjudas. Skribenten ger exempel på hur Schweiz infört ett 

minaretförbud, något som skribenten anser att resten av Europa borde ta efter.91 Han 

hänvisar till ett uttalande av Jimmy Åkesson angående Schweiz minaretförbud, som 

menar att religionsfrihet inte betyder att man ska få bygga vad som helst eller göra vad 

som helst i religionens namn. Skribenten skriver att Åkesson anser att minareterna är en 

symbol för mångkulturalism liksom islamiseringen av Europa. Vidare anser skribenten att 

Åkesson har helt rätt i det han säger ”Åkesson har helt rätt i att minareterna bör ses som 

just en symbol-frånvaron av minareter innebär alls icke att den islamska religionsfriheten 

försvåras”92 

Skribenten vill även poängtera skillnaden mellan den kristna kyrkans torn och 

minareten då de två brukar liknas med varandra. Han påpekar att kyrktornet tillhör själva 

kyrkobyggnaden medan minareten är en separat del från moskén.93 Skribenten tar även 

upp hur muslimer har använt moskén med tillhörande minaret som en maktsymbol långt 

tillbaka i historien: 

 
När de osmanska styrkorna drog fram i Europa för mellan tre och fyra hundra år 
sedan var de viktigt för dem att markera sitt revir från Konstantinopel till minsta 
bosniska bondby. De kristna dhimmis skulle lära sig underkastelse - det vill säga 
islam – och i det perspektivet kom moskéer med tillhörande minareter att tjäna som 
maktsymboler.94 

 

Då skribenten inleder med Åkessons uttalande om minareter, använder han ett 

ethosargument för att ge läsaren en känsla av förtroende. Vidare finns ett logosargument i 

artikeln där minareten och moskén anses skilja sig från den kristna kyrkan samt hur 

minareten tjänat som en maktsymbol men även förtryckarsymbol då skribenten ger 

exempel på de kristna varit offer för islams utbredning. Han använder sig även av ett 

pathosargument då han poängterar vad islam står för, vilket han tydligt likställer med 
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”underkastelse”.95 
”Alltför stor socialdemokratisk dominans”96 

I denna artikel, skriven av chefsredaktören, är symbolerna islamisering, kristna, 

traditionella samt muslimer. Vidare är tesen som drivs i artikeln bland annat att visa på 

hur de kristna irakierna vet vad som kan hända med islamiseringen i Sverige, och att de 

därför slutit upp med SD för att hindra islams utbredning i Sverige. De vill även, enligt 

artikeln, få Södertälje på rätt linje igen på grund av att de märkt av en tydlig islamisering 

av tätorten, eller för att citera ”Bidra till att få staden på rät köl igen”97. I artikeln uttalar 

sig kaldéer om hur islamiseringen visar sig alltmer i Södertälje. Nader som är en av dessa 

menar att han ser många kvinnor som är muslimska kläder, och att han är rädd för att det 

ska bli som i Irak ” - Ingen av oss kaldéer vill att det ska bli som i Irak. Vi har fått 

uppleva hur ett land tagits ifrån oss av radikala muslimer”98 I artikeln framgår det att 

dessa kaldéer har många vänner som är muslimer, men att de trots detta är rädda för 

islams utbredning i Sverige. Ett exempel de ger är hur en imam förbjudit ungdomar att gå 

på disco, samt att en del ungdomar sänts till Somalia för att tränas inom Al-shabab.99 

Artikelförfattaren hävdar att kaldéerna menar på att det nu finns 400 000 muslimer i 

Sverige och att om utveckling fortsätter som den gör kommer detta att öka något oerhört 

”- Det här är ingen bra utveckling. Muslimerna ökar i antal dag efter dag. Vi som kommer 

från Mellanöstern vet vad som kan hända.”100  Skribenten försöker här stärka sitt ethos 

genom att använda sig av en person från Mellanöstern och hans personliga erfarenheter 

av islam, men även pathos då han anspelar på rädsla. 

I slutet av artikeln påpekar skribenten att Sverigedemokraterna är de enda som 

uppmärksammar detta. Skribenten har ställt upp punkter där det framgår att SD är de 

enda som backar upp den traditionella familjen samt tar islamiseringshotet på allvar. 

Detta blir ett sätt för skribenten att styrka sitt logos för väljarna att de borde vara det 
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självklara partiet att stödja för att motverka islamiseringen101  

 

”Ghalli Tellu sätter sitt hopp till Sverigedemokraterna”102  

 I denna artikel, skriven av chefsredaktören, finns symbolerna muslimer och kristna. 

Vidare är tesen, som skribenten driver, i artikeln hur en kristen irakier från Södertälje ser 

den ökade muslimska invandringen som ett hot för kommunen och Sverige i stort. I 

texten finner läsaren dock att mannen uttalar sig positivt om muslimer i sig och hur han 

inte uppfattar några konflikter i nuläget ” - Nej, det är ju människor med vilka vi har en 

gemensam kultur och ett gemensamt språk, arabiskan. De flesta av mina vänner är 

muslimer”.103 Logosargumetet som läsaren finner för att den ökade muslimska 

invandringen ses som ett hot är att det i nuläget inte finns så många muslimer i 

kommunen. Detta kan komma att ändras om invandringen från muslimska länder såsom 

Somalia inte minskar. Det är alltså den ökade mängden muslimer som ses som ett hot.104 

 

”Den muslimska kulturens första offer är muslimerna själva”105 

 I denna artikel, skriven av chefsredaktören finns symbolerna muslim, islam, slamistisk, 

sharialagar, tradition, kristna, Gud, kultur, imam.106  Tesen i artikeln är hur islam är en 

hotfull och farlig religion. Vidare är berättelsen till artikeln hämtad från ett 

islamseminarium i Stockholm, där olika talare fått framträda för att förtälja något om 

Islam. Läsaren finner därmed olika argument i artikeln som skribenten hämtat från 

seminariet.  

En kristen man från Sudan berättar vad Islam gjort med hans land och  de som varit 

emot ett islamistiskt samhälle. Läsaren finner pathosagument såsom att människor 

dödats, kvinnor våldtagits och hur sharia-lagstiftningen använts för att bland annat 

rättfärdiga amputering av händer och fötter.107 Av en annan talare hämtar skribenten ett 
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ethosargument då talaren menar att: ” - Enligt islam så får en muslim ljuga om det 

behövs.”108 Den siste talaren, en dansk psykolog, som har haft hand om muslimska 

förbrytare berättar hur farlig islamsk utbredning är, vidare att han inte tror på en islamsk 

integration. Skribenten använder sig även av denne mannens uttalande, och därmed ett 

ethosargument, men det kan även ses som ett pathosargument då uttalandet i sig vill visa 

att muslimer har ett annat sätt att se på vrede gentemot oss: 

  

Det är för det första stor skillnad hur man värderar vrede. Om man tappar fattningen 
och börjar skrika hos oss ses det som ett nederlag. I den muslimska världen ses 
denna typ av beteende som styrka.109 

 
Artikeln avslutas med ett pathosargument om hur det är muslimerna, framförallt 

kvinnorna, som är deras egna offer. Vidare att en muslimsk integration är näst intill 

omöjlig.110   

 

”Antisemitismen en cancer som måste bekämpas”111 

 I denna artikel, skriven av chefsredaktören finns symbolerna sionism, antisemitism, 

judar, muslimska och synagoga. Tesen som skribenten driver i artikeln är hur 

Socialdemokraterna är fientliga mot Israel samt hur de stödjer den ”palestinska 

extremismen”.112 Skribenten driver tesen vidare med att det är den muslimska 

invandringen som ligger bakom våldet mot judar så att de inte kan besöka synagogorna i 

fred i Sverige. Skribenten menar att antisemitism och antisionism ska likställas, och att 

SD är det enda parti som vill bekämpa detta:  

 

Som att antisemitism i praktiken är liktydigt med antisionism. Som att den ohejdade 
muslimska invandringen till Malmö, inte för inte kallat ”Sveriges Gaza”, som 
resulterat i att det numera är omöjligt för en jude i Malmö att besöka synagogan utan 
säkerhetspådrag113  
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”En trojansk häst för politisk islam”114 
 I denna artikel, skriven av chefsredaktören, finns symbolerna sharia, koranen, hadither, 

Muhammed, islam, judiska, Talmud. I artikeln driver skribenten tesen hur sharialagar kan 

komma att tillämpas i Sverige, vilket måste förhindras. Han ger flera skrämmande 

exempel på vad sharialagen innebär: halshuggning, amputation av händer och fötter är 

exempel på straff vilka kan utdelas. Vidare hur homosexuella kan komma att dömas till 

dödsstraff.115 Han använder sig därmed pathosargument. Skribenten använder sig även av 

ett annat logosargument då han ger exempel, i form av fakta, på ur sharia redan har 

tillämpats i  Sverige, och hävdar att vidare islamsk särbehandling kommer att leda till en 

islamisering av västvärlden.116 

 

”Mångkulturens avigsidor dras fram i ljuset”117 

I denna artikel, skriven av chefsredaktören, finns symbolerna kultur, kristna, judiska. 

Tesen som skribenten driver genom artikeln är att försvara den tyska förbundskanslern 

Angela Merkel, som uttalat: ” De är viktigt att nya tyska lär sig det tyska språket 

ordentligt”.118 Anledningen till försvaret är att skribenten menar att Merkel blivit 

påhoppad av svenska medier eftersom hon är emot mångkulturen i Tyskland. Detta menar 

chefsredaktören inte innebär att Merkel har nazistiska åsikter. Ethosargumentet han 

använder för att försvara Merkel, kommer från ett uttalande av Merkel själv: ” Integration 

betyder inte att leva bland andra, utan att leva med varandra på ett gemensamt fundament 

av värderingar och samhällsordning och delta i tysk majoritetskultur som präglas av sina 

kristna-judiska rötter och av kristendom, humanism och upplysning”.119 Detta menar 

chefsredaktören är ett tydligt tecken på att Merkels uttalande om mångkultur inte är 

naziinspirerad. 
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”DO:s beslut om niqab är oacceptabelt”120 
 I denna artikel, skriven av Åkesson, finns symbolerna  niqab, islam, slöja, religiös tro, 

kyrka och kristna. Artikelns tes, som rubriken även antyder, är att visa på hur DO har 

bedömt ett fall fel och att DO bör ”skrotas”.121 Det aktuella fallet berör en kvinna med 

niqab och om hon skulle få ha den på sig sin yrkesroll som lärare eller inte. Det som 

Åkesson och SD vill ha ändringar på är att DO inte vill inför ett allmänt förbud av niqab 

utan endast ser till enskilda fall. Logosargumentet Åkesson använder för att styrka sin tes 

är att det idag bara rör sig om ett litet antal fall, men eftersom islams utbredning fortsätter 

i landet som kommer problematiken att öka.122 Vidare använder Åkesson pathosargument 

då han påstår att svenskar inte kommer att kunna känna sig hemma i sitt eget land.123 

Åkesson fortsätter med logosargument såsom att det i Sverige inte kan accepteras att bära 

heltäckande slöjor: 

 

Att bära heltäckande slöjor är ett stort avsteg från de sociala koder och de beteende 
som är brukligt i Sverige, och samhället bör inte böja sig för religiöst betingade krav 
på detta område.124 

 

”I Tyskland debatteras muslimers tyskfientlighet”125 

 I denna artikel, skriven av den ansvarige utgivaren, är symbolen som konnoterar till 

religion muslim. Denna symbol förekommer vid upprepade tillfällen i artikeln. Tesen som 

drivs är att visa på hur tyskar blir mobbade och trakasserade av unga muslimska män, 

samt att våldet är högre hos muslimska män än icke-muslimska. Skribenten använder sig 

av ett ethosargument hämtat från Tysklands familjeminister Kristina Schröder som menar 

att våldet hos muslimska män har ” kulturella orsaker”.126 Det skulle alltså enligt 

Schröder ligga i muslimers kultur att utföra våld. 

Den ansvarige utgivaren avslutar artikeln med att fråga sig om när en liknande 
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diskussion kan komma på tal i Sverige om ”den växande svenskfientligheten”.127 

 

 ”Antisemitiska och antidemokratiska åsikter på brittiska muslimska 

friskolor”128 

 I denna artikel, även den skriven av den ansvarige utgivaren, finns symbolerna 

antisemitiska, judar, muslimska, kultur  och islam. Här består tesen i att påvisa hur 

muslimska skolor i Storbritannien inte följer den brittiska läroplanen, utan istället de 

saudiska samt att antidemokratiska och antisemitiska åsikter lärs ut. Ett logosargument 

som skribenten anger för att påvisa detta är hur BBC-programmet Panorama har avslöjat 

”muslimsk extremism”.129 Den ansvarige utgivaren hänvisar då bland annat till de 

läroböcker vilka presenteras i Panorama: 

 

Läroböckerna uppmanar barnen på skolorna att lista ut vad som anses vara 
”förkastliga” judiska särdrag, och att en annan menar att judar är att likställa med 
grisar och apor.”130  
 

Fler pathosargument går att finna i artikeln, såsom att skolorna lär ut barnen hur händer 

och fötter ska huggas av tjuvar, att man ska straffa homosexuella med dödsstraff, samt att 

om man inte tror på islam ska man hamna i helvetet.131 

Skribenten avslutar artikeln med att ge ytterligare exempel på extremism inom dessa 

friskolor, som programmet visat. Dessa innebär att barnen får lära sig att västerländska 

åsikter är onda krafter, vilket de måste skyddas från. Panorama refererar till webbsidor 

vilka skribenten sedan citerar: ”Vi måste försvara våra barn från de onda krafterna [det 

vill säga ickemuslimerna]”.132 Han avslutar sedan artikeln med ett pathosargument 

genom att fråga sig själv vilka det egentligen är som besitter de onda krafterna.133 
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9. Analys 
Efter presentationen av resultaten i föregående kapitel, går det att konstatera att religion 

är något som används retoriskt inom SD:s SD-Kuriren. Detta är tydligt utifrån den 

definition av retorik som Mral och Kalberg anger: ”Alla de sätt som människor använder 

för att påverka varandras tänkande och beteende genom ett strategiskt bruk av 

symboler.”134 Symboler som konnoterar till religion, och används strategiskt för att 

övertyga läsarna, är något som förekommer vid upprepade tillfällen i de tidningar som 

publicerades under valåret 2010. Sammanfattas de argument vilka lyfts fram i de artiklar 

som använts i denna undersökning, så går det att konstatera att ethos- och 

pathosargument är dominerande genomgående i resultaten. Några av dessa argument 

kommer att behandlas närmre i analysen som följer. 

I detta kapitel analyseras de resultat som presenterats med Saids poststrukturalistiska 

teori om Orientalismen som referensram. Detta kompletteras med viss tidigare forskning 

som presenterats tidigare i uppsatsen. I analysen ställs olika underrubriker för att 

representera teman vilka blivit tydliga i resultaten.  

 

Islam definieras utifrån oss 
Det är endast en artikel av elva i resultaten som inte behandlar islam på något vis. 

Eftersom Åkesson explicit menar att han ska göra allt för att förhindra en islamisering 

framstår detta som föga överraskande. Det intressanta är snarare de argument som 

används för att styrka de teser som framkommer i artiklarna gällande islam. I alla artiklar 

där islam, eller symboler som konnoterar till islam nämns, finns argument som vill 

framställa islam som en farlig religion och som något väldigt främmande till skillnad från 

Sveriges kultur. Således måste spridningen av islam förhindras. Skribenterna vill på så vis 

styrka sitt pathos för läsarna. Exempelvis är hur det i artiklarna framkommer att det ligger 

i muslimers kultur att utföra våld.135 Vad som döljer sig bakom detta, enligt Saids teori 

om Orientalismen, är hur skribenterna därmed anser sig ha tolkningsföreträde gällande 
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islam samt hur orientalerna oftast beskrivs som våldsamma till skillnad från oss. Islam 

blir dem i förhållande till oss:  

 

Orientalisten ser det alltså som sin uppgift att uttrycka denna obalans och 
följaktligen säga sanningen om islam, vilken definitionsmässigt inte kan uttryckas av 
islam självt, eftersom dess motsättningar hindrar dess förmåga till självinsikt.136 
 

 

Oss tolkar jag som att SD syftar till Sverige och dess kultur då Lipponens forskning tyder 

på detta. Lipponen menar vidare att denna kultur är något som SD förknippar med den 

Lutherska konfessionen.137  

Skribenter använder sig även av ethosargument i flera av artiklarna för att kunna 

styrka tesen att islam är något väldigt främmande och farligt till skillnad från Sveriges 

kultur. Detta gör skribenterna bland annat genom att hänvisa till personer som har levt 

nära muslimer i länder där islam är en dominerande religion och deras personliga 

erfarenheter.138 Detta kan tolkas som att det inte finns några sakliga argument att ta till 

gällande hur farliga muslimer är, utan skribenterna vill istället att läsarna ska förlita sig på 

dessa personers erfarenheter, utan ifrågasättande. Detta är något som enligt Renberg är 

vanligt i användandet av ethosargument.139 

 

Islam som motsatspart till judendom, men framförallt kristendom 
Det är inte endast islam som används retoriskt, utan islam används som motsatspart till 

både judendom och kristendom. En artikel berör just hur muslimer i Malmö är de vilka 

står bakom hot mot judar där.140 SD framstår i artikeln som försvarare till judarna. Detta 

kan tolkas som att SD skapar dessa för att införliva en vi och dem känsla, därmed knyta 

starkare band till sina medlemmar och även knyta band till judar för att på så vis sudda ut 

anknytningar till nazistiska åsikter. Denna tolkning syftar till den beskrivning Expo ger 

                                                 
136  Said.2004:419 
137  Se brödtext till fotnot 123 men även artiklarna till fotnoterna: 81, 87, 102, 111 och 122 där de framgår 
att islam är en hotfull religion. 
138  Se brödtext till fotnot 84, 104 och 96 där skribenter hänvisar till dessa personer. 
139 Renberg.2007:35 
140 Se brödtext till fotnot 101 
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där det framkommer att SD vid flera tillfällen försökt sudda ut nazistiska kopplingar till 

partiet.141  

Det finns ett argument där religion används retoriskt för att övertyga läsarna om att 

islam är något väldigt främmande gentemot kristendom och judendom. Detta argument är 

att skribenten konstaterar att det är muslimer som ligger bakom hot mot judarna i Malmö, 

men det ges inga belägg för detta.142 Även i artikeln ”Antisemitiska och antidemokratiska 

åsikter på brittiska muslimska friskolor” framstår det som att islam står i motsättning till 

judendom och muslimska friskolor framställs som ett hot mot judar.143 På detta sätt blir 

islam ett retoriskt verktyg för att skapa skillnader mellan dem och oss. Oss kan återigen 

kopplas till Lipponens forskning om SD och deras koppling mellan den svenska kulturen 

och lutherska konfessionen.144 Judendom å andra sidan blir istället ett retoriskt verktyg 

för att påvisa hur islam är den religion som är ytterst främmande för Sverige och ett hot 

för fler än den svenska kulturen. Här framkommer en distinktion mellan denna 

undersöknings analys samt Elisabeth Gerles forskning. Skillnaden består främst i hur 

Gerle menar att SD knyter an till kristendomen för att utestänga andra religioner, utifrån 

de artiklar vilka använts till denna undersökning framkommer dock att exkluderingen 

endast omfattar islam.145 

I flera av artiklarna ses islam som något väldigt främmande ifrån det som anses vara 

svenskt. Detta svenska skulle kunna innebära den kultur som kristendomen lagt grund 

för, enligt Lipponens forskning.146 En av artiklarnas tes grundar sig i att muslimerna är en 

”speciell grupp” med ”speciella behov”.147 Detta kan då tolkas med hjälp av Lipponens 

resultat som visar att SD ser den svenska kulturen som en bärare av den lutherska 

konfessionen. Som att de, muslimerna, är speciella gentemot oss, svenskarna.148 Detta 

                                                 
141  Se brödtext till fotnoterna 73 0ch 74, men även  stora delar av Expos beskrivning av partiet 
framkommer de hur partiet vill ta avstånd från nazistiska kopplingar till partiet. 
142  Se brödtext till fotnot 101 
143  Se artikeln i brödtexten till fotnot 125 
144  Lipponen.2007:378 
145  Gerle.2010:188 
146  Lipponen.2007:378 
147  Jomshof. SD-kuriren nr 85. 2010:3 
148  Jag kommer att fortsätta utgå från Lipponens forskning som visar på tydliga likhetstecken mellan 
svensk kultur och kristendomen. Därmed tolkar jag det som att med ”svenskt” menar Åkesson det som 
bygger på en kristen grund. 
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”speciella” tolkar jag vidare som att det kan likställas som annorlunda gentemot oss, 

svenskarna, då Said menar att orientalisten på detta sätt skapa motbilder: ”Därtill har 

Orienten bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom att vara dess 

motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet.”149 

I en annan artikel, som också belyser motsatsen mellan kristendom och islam, 

diskuteras skillnader mellan minareten och kyrktornet. Detta för att övertyga om att 

minareten borde förbjudas. Skribenten försöker styrka sitt logos genom att poängtera att 

minareten har setts som en makt-och förtryckarsymbol genom historien. Skribenten 

styrker även sitt logos med att betona skillnaden mellan kyrkotornet som är en 

integrerade del av kyrkan medan minareten är skiljd från resten av moskén.150 Dessa 

religiösa symboler används då retoriskt för att, enligt Saids teori om Orientalismen, skapa 

ytterligare skillnader mellan dem, muslimerna, och oss, kristna. Orientalismen bidrar på 

så sätt med att skapa dessa motsättningar.151 

 Ett ytterligare exempel på hur religionen används retoriskt som ett sätt att skapa en 

motsättning mellan muslimer och kristendomen, är då Åkesson hävdar att DO måste 

skärpa sina krav på användandet av heltäckande slöjan niqab. Åkesson använder här 

denna religiösa symbol retoriskt på så sätt att han hävdar att niqab inte passar in i vårt 

samhälle då det går emot ”våra sociala koder och de beteende som är brukligt i 

Sverige”.152 På så sätt försöker Åkesson styrka sitt pathos, med att svenskar inte skulle 

känna sig hemma i Sverige om niqab accepteras.153  

Han försöker därmed skrämma svenskarna med att det kan leda till att de etniskt svenska 

blir främlingar i Sverige. 

 

En avhumanisering av islam 
Ett genomgående tema där islam används retoriskt är där den svenska kulturen hänvisas 

till som ”den rätta” kulturen. Detta i linje med Lipponens forskning gällande den svenska 

                                                 
149  Said.2004:64 
150  Se brödtext till fotnot 86-88 
151  Said.2004:199 men se även fotnot 14 
152  SD-kuriren nr 89 år 2010:7. Se även brödtext till  fotnot 120 
153  Se brödtext till fotnot 120 
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kulturen som han menar kopplas samman med kristendomen enligt SD.154 Said menar att 

orientalisten på detta sätt avhumaniserar orientalen, i detta fall muslimen. Orientalisten 

menar att vi är de rätta människorna. 155 Exempel på hur muslimer avhumaniseras är då 

de i artikeln ”Slaget om muslimerna”156 framställs som ”speciella” detta i förhållande till 

oss, svenskarna. Detta ”speciella” kan här tolkas enligt Said som som att det används av 

skribenten som ett pathosargument för att infoga en känsla hos läsaren att detta 

”speciella” är fel till skillnad från oss och på detta sätt sker en avhumanisering av 

muslimer. Detta framkommer även i artikeln där skribenten vill övertyga läsaren om att 

minareten borde förbjudas i Sverige.157 Minareten ses här som en del som borde 

förbjudas till skillnad från kyrktornet som är en integrerad del av kyrkan. Åter igen kan 

detta tolkas som att de kristna har den rätta byggnaden och kan därmed accepteras till 

skillnad från muslimernas som borde förbjudas i Sverige. 

Att skribenterna avhumaniserar muslimer ur ett orientaliskt perspektiv framkommer än 

tydligare i artikeln ”Den muslimska kulturens första offer är muslimerna själva”.158 

Skribenten försöker här styrka sitt pathos genom att ge exempel på vilka stora skillnader 

det finns mellan muslimer och oss såsom att de hanterar vrede på ett sätt som vi inte 

gör.159 Det sker då en avhumanisering av muslimer här genom att de beskrivs som mindre 

kapabla att hantera vrede till skillnad från svenskarna.  

 

Islam som en homogen grupp 
 Den retorik vilket används för att framställa islam bidrar till en homogenisering av 

muslimer. I artiklarna nämns inga skillnader muslimer emellan och detta är typiskt i ett 

orientaliskt synsätt enligt Said som frågar sig: ”Vilken arab, vilket islam, när, hur, vilka 

prov har genomförts?” då orientaler beskrivs som en homogen grupp med samma 

värderingar oberoende på vem den är.160 Likadant är det i artiklarna då islam används 

                                                 
154  Lipponen.2007:378 
155  Said.2004:199 men se även fotnot 14 
156  Se artikeln i brödtexten till fotnot 84 
157  Se artikeln i brödtexten till  fotnot 90 
158  Se artikeln i brödtexten till  fotnot 105 
159  Se citat i brödtexten till fotnot 109 
160  Said.2004:363 
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retoriskt för att visa på skillnader mellan de och vi. Det är inte den enskilda muslimen 

som ses som ett hot utan istället beskrivs muslimerna som det stora hotet, alla muslimer. 

Exempelvis är hur alla muslimer ses som mer benägna till att utföra våld i artikeln ”I 

Tyskland debatteras muslimers tyskfientlighet” där skribenten vill visa på hur det ligger i 

muslimens gener att utföra våld.161 Islam och muslimer pekas på detta sätt ut som en 

homogen grupp utan några undantag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
161 Se brödtext till fotnot 126 
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10. Sammanfattning  
I detta avslutande kapitel sammanfattas uppsatsen, samt redogörs vad dess slutsats är. 

Detta innebär att även svaren på de frågeställningar som utgör grunden för denna uppsats 

kommer att tydliggöras.  

Slutligen belyses nya frågeställningar som dykt upp under undersökningens gång och 

som kan vara intressant för vidare studier. 

Syftet med denna uppsats är att visa på hur SD använder religion retoriskt. Vidare är 

det material som använts för denna undersökning SD:s medlemstidning SD-kuriren 2010. 

Den metod som valts för att bearbeta detta material samt få svar på hur religion används 

retoriskt inom SD är kritisk retorikanalys.  Detta resultat har sedan tolkats och analyserats 

med hjälp av Saids teori om orientalism, men även med hjälp av tidigare forskning om 

sammanhanget mellan SD och religion.  

 I analysen visar det sig att SD använder religion retoriskt då de vid upprepade 

tillfällen använder sig av symboler som konnoterar till religion. Med Mrals och Karlberg 

definition av vad retorik innebär så visar detta att religion blir ett verktyg för SD att 

övertyga sina medlemmar och nå ut med sin politik.162 Vidare är detta även något som 

Gerles forskning visar, att de använder religion för att nå ut med sin politik och på så sätt 

bejakar religionen.163 Det Gerles forskning inte visar, vilket denna gör, är att religionen 

inte bara används som ett sätt för SD att nå ut med sin politik, utan även för att förhöja 

Sverige som nation. Den svenska kulturen blir i förhållande till islam den suveräna 

kulturen. Denna kultur kopplas enligt Lipponens forskning om SD ihop med 

kristendomen,164 och därmed används kristendomen retoriskt som ett sätt att framhäva 

Sverige som nation med dess inneliggande värderingsgrunder. Islam blir i dessa artiklar 

SD:s retoriska verktyg, men även judendomen då den används som ett sätt att visa på hur 

det är islam och inte alla religioner som utgör en fara för Sveriges kultur enligt SD. Att 

ställa islam mot judendom på det sätt SD gör kan även vara en strategi för att sudda ut 

nazistiska anknytningar och behöver inte endast vara ett sätt att försöka visa på att islam 

                                                 
162  Se brödtext till fotnot 28 för Mrals och Karlbergs definition av vad retorik innebär. 
163  Gerle.2010:188. Se även brödtext till fotnot 23 
164  Lipponen.2007:378 
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skulle utgöra ett hot. 

En fråga som kan vara intressant för vidare studier är huruvida religion är ett av SD:s 

beständiga retoriska verktyg för att nå ut med sin politik och värva medlemmar, eller om 

detta bara är något som SD använder i nuläget då islam blivit den religion som 

uppmärksammats i och med 11 september-attackerna i New York år 2001.  

Jag kommer inte att gå in på huruvida Sverige är ett sekulariserat land eller inte då det 

beror på hur sekularisering definieras men även religion. Följande frågor är dock något 

som kan vara intressant att fördjupa och undersöka för fortsatta studier: Kommer 

religionen som retoriskt verktyg att bytas ut av SD i och med att Sverige numera anses 

vara det mest sekulariserade landet i världen? Vilken roll kommer religionen att ha som 

retoriskt verktyg för SD i ett sekulariserat Sverige? Kommer SD även i fortsättningen 

koppla samman kristendomen som en del av Sveriges kultur om svenskarna sin tur 

sekulariseras allt mer? 
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